
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  1

 

 

 1مبأنسكوت ليزابيإ

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 مروان محمودترجمة: 

 

 

 

 

وإلهام فتجنشتاين، ونظرية الفعل، وأخالقيات الفضيلة، ومبدأ التأثير  ،وفلستفها  إلزابيت أنسكومب حياة حول

جم للـد. المزدوج؛  جمة ه  موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )  درايفر،وليا ج نص مير  للنسةة (. ننوه بأن الير

  الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطالمؤرشفة ف 

ا
  قد تةتلف قليًل

طرأ عىل للمقالة، حيث أنه قد ي الدارجةالنسةة ، والتر

جمة. وختاًما، نةّص بالشكر محرري موسوعة  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير األخير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Driver, Julia, "Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/anscombe/>. 
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كانت جريترود إليزابيت مارغريت أنسكومب واحدة من أكثر الفالسفة موهبة يف القرن العشرين. ويواصل 
عملها التأثري بقوة على الفالسفة الذين يعملون على نظرية الفعل والفلسفة األخالقية. متاًما مثل عمل صديقها 

 ، فإن عمل أنسكومب يتسم حبساسية حتليلية حادة. فتجنشتانلودفيج 
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 حياهتا .1

زابيث أللني ويلز أنسكومب وجريترود إلي 1919مارس  18أيرلندا يف  -يف ليمرييك أنسكومب  لدتو  
فيما بعد إىل  العائلة رجعتها خيدم يف اجليش الربيطاين. والدهتا كان والد حنيأنسكومب )ين توماس(. يف 

   كمدير مدرسة.  وظيفته أنسكومب نيحيث استأنف أل ،إجنلرتا

. وردأكسف يف كلية سانت هيوزب مث التحقت،  1937عام  ت يفأنسكومب مبدرسة سيدهنام ، وخترج تالتحق
 .1941والفلسفة( يف عام  ات)الكالسيكي Literae Humanioresيف  حصلت على الدرجة األوىل

إىل   ، وانتقلت بعد ذلكابحثة ةلفرتة من الوقت يف سانت هيوز كطالب  1941خترجها يف عام  عقب بقيت
 يف لزمالة البحثية يف كلية سومرفيلا 1964يف عام  عليها . عرض1942يد  يف عام كامرب   يفام كلية نيوهن
ربيد  يف عام . انتقلت من أكسفورد إىل كام1964، مث مت تعيينها يف زمالة التدريس هناك يف عام أكسفورد
اين تالذي كان يشغله لودفيج فتجنش كرسيال وهو -كرسي الفلسفة يف كامربيد    م نحت عندما 1970
 .1986تقاعدها يف عام  إىل حنيبقيت يف كامربيد   سابًقا.

الفيلسوف بيرت جيتش يف أكسفورد، وكان كالمها يتلقيان اإلرشادات من نفس القس  1938قابلت يف عام 
 ، وأجنبوا ثالثة أبناء وأربع بنات.1941الدومينيكاين. كاان قد تزوجا يف عام 

قرار جامعة أكسفورد مبنح شهادة فخرية  1956 عام ادى أنسكومب إاثرة اجلدل، فعارضت علًنا يفمل تتف
هلاري ترومان، الذي اعتربته قاتل مجاعي مرّدةً لقراره استخدام األسلحة النووية ضد مدينيت هريوشيما وانجازاكي 

ل )انظر مخلروجهن يف الصحافة ضد منع احليف الياابن. ابإلضافة إىل أهنا أاثرت اجلدل مع بعض زميالهتا 
 أدانه(.

أهنا  Analysisذكر بيرت جيتش، مثاًل، يف التحليل واصلت أنسكومب إنتا  عملها األصيل بعد تقاعدها. 
  (.Geach 2006, 266–7)شّيدت مفارقة جديدة 

 . 2001توفيت أنسكومب يف كامربيد  يف اخلامس من يناير عام 
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 إهلام فتجنشتاين .2

 أكثر بحتحضرت حماضراته وأصاجتمعت أنسكومب بفتجنشتاين بعد خترجها من أكسفورد يف كامربيد . 
 ,MPM) يةالفينومولوج ، حررهتا من فخمثالً . كانت تعتقد أن حماضرات فيتجنشتاين ، تفانًياطالبه 

ix إىل كامربيد  للدراسة مع فيتجنشتاين. سافرت ما فتئت أن(.عندما عادت إىل أكسفورد  

عماله أ ا بعد وفاته، كانت من الوصااي علىابتت أنسكومب واحدة من أصدقاء فتجنشتاين الرائعني، والحقً 
ثر طالبه من أك ة"... أحد أصدقاء فتجنشتاين املقربني وواحد تنسكومب كانأكتب راي مونك أن .  املؤّلفة

لقد أصبحت،  .يلسوفات منهنوخاصة الفكرهه العام للنساء األكادمييات ل وذلك حالة استثنائيةاملوثوق هبم، 
اطب مبودته على أهنايف الواقع، رجاًل م     (.Monk 1991, 498)"." رجل شيخ" كرًَّما، خت 

 Philosophical Investigationsترمجت أنسكومب كتاب فتجنشتاين حتقيقات فلسفية 
لعمل يف األصل عام )ن شر ا 1959عام  Tractatus، وكتبت مقدمة لرسالة منطقية فلسفية (1953)
 Remarks(. حرَّرت أبرز إصدارات أعمال فتجنشتاين األخري، مثل كتاب مالحظات على األلوان 1921

on Color  وبطاقاتZettel .وعملت أيًضا على ترمجة عدد من أعماله األخرى . 

 

 

 امليتافيزيقيا .3

ليل لقد كان من الصعب للغاية حت واحد من أكثر أعمال أنسكومب أتثريًا كان عن طبيعة العالقة السببية.
لتجريبية ا العالقة العالقة بني السبب والنتيجة. حتّدى كتاب أنسكومب "السببية واحلتمية" بعًضا من العقيدة

من املستمر  اب رت ن العالقة السببية تتميز ابلعلى سبيل املثال ، اعرتضت على الرأي القائل أبيف إفادة هيوم. 
  فاينمان: عند د جيجرعدا مسألةمناقشة  خالل

يث يتم توصيل قنبلة إىل عداد جيجر ، حبذكر فاينمان مثااًل على عدم حتمية السببية: 
تَّمعينة ؛ تنفجر إذا سجل عداد جيجر قراءة م  ،سواء انفجرت أو مل تنفجر فإن ذلك غري حم 
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ابلقرب من بعض املواد املشعة اليت قد تسجل أو ال تسجل تلك القراءة.  ايتم وضعه األهن
(255) 

أو  حلتميةعلى ا السببية ال تنطوي عداد جيجر. نظام ذلك سينجم عن ، فإن، إذا انفجرت القنبلةمع ذلكو 
سباب كشروط  ألن النشاط اإلشعاعي مل يكن كافًيا هلذا التأثري، فإن احلالة هنا تشهد ضد اعتبار األ .الضرورة
 كافية. 

سينتهي هذا التحدي لإلفادة اهليومية إىل أن يكون مؤثرًا للغاية، فقد ساعد ذلك يف تشجيع الفالسفة حنو 
 تطوير إفادات احتمالية عن السببية م ستأثرين بنم  احلالة أعاله.  

يًضا وجهة النظر أ من حيث التصنيف، تقع أنسكومب يف املعسكر األحادي فيما خيص السببية، ألهنا رفضت
 يسفر ومن وجهة نظرها، فإن السبب املعني ال ميكن مالحظتها يف حالة واحدة. سببيةالقائلة أبن الاهليومية 

ومثل  .عن أتثري معني. وقدمت أنسكومب أمثلة من اللغة العادية اليت أبدت أبننا نظهر أبننا نعرف ابلسببية
د إىل أننا عندما يشري الناق ميكن أنتبني إدراك العملية السببية. هذه األمثة غزيرة. "رأيتها تغسل األطباق" 

نقول أشياء مثل أننا  هيوم ابلتأكيد لن ينكر .على حنو فضفاض، فإننا نتحدث  من هذا القبيلتعبريات ب نطقن
 السببية. أن يفسرلعملية هلذه ا تقصي وحدهحص املللف، ال ميكن عوًضا عن ذلكهذا. 

ر يف سامهت أنسكومب بشكل مباش كذلكعلى منهجية اللغة العادية.   ستنادعملها يف السببية اال يوضح
االعتماد  جمرد ق ، وليس ف وضوعهايف مأثرت  لقد –ة اللغة العادية نفسها تطوير موضوعات أساسية يف فلسف

زت على " ، رك"الشخص األول ورقتهاشخص. يف  -يف عملها على تعبري أول جليهذا و عليها منهجياً. 
أن ديكارت  يةرضأ ذاتعلى و يتعلق بوجود الذات.  "أان" يف تطوير حججه الفلسفية فيمااستخدام ديكارت

 باستطاعتهف ،"أان موجود" يف شكال يساوره لدي جسد" ولكن ال ميكن أنأنه جيادل أبنه ميكن أن يشك يف "
"أان ديكارت" ابلتايل ليس تصريح عن اهلوية. "أان"  ود"."أان موج يف أن يشك يف "أان ديكارت" ولكن ليس

ال تشري مثل االسم. يف الشك حول "أان ديكارت"، يتعني عليه أن ميلك فكرة "أان لست ديكارت". إذن، 
 ابستخدام "أان"، يف هذا السياق، فإنه ال يشري إىل نفسه. 

 ية حال، جمدًدا،الناس لإلشارة ألنفسهم. على أننزع للتفكري يف أن "أان" هي ببساطة مبثابة تعبري يستخدمه 
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ه مل ، لكن أخيهكان يتحدث عن   ، فإنه"عندما حتدث جون مسيث عن جيمس روبنسون
عندما حتدث جون مسيث عن ، "على نفس املنوال. و ذه حالة حمتملةيكن يعرف ذلك". ه

ن  يكلكنه مل، رمبا( كان يتحدث عن نفسه عن إرادةيو أوبريون مسيث )مسي تجون هورا
، فحينئٍذ يكون "التحدث عن" أو "اإلشارة على هذا النحويعرف ذلك." إذا كان األمر 

 (47مع عدم معرفة أن الشيء الذي يتحدث عنه املرء هو نفسه. ) تماشىتنفسه  املرء إىل"

" ال تستوعب انهويته أو هويتها، فإن "أ شارة "أان" هي أنه عندما جيهل أحدهمإن املشكلة يف الرأي القائل إب
يف عقل الشخص. وقت يقوم الشخص "ابلتحدث عن نفسه"، عندما يقول "شرب جون السم"، ما يدور 

فإنه ال يعرف أنه هو نفسه جون، وابلتايل يتحدث عن نفسه بطريقة خارجية صرفة، جمردة من الوعي الذايت 
ن سيؤكد جو  –"أان شربت السم" الذي نربطه بتصريح "أان". إذن، "شرب جون السم" ال تؤيت مثارها مثل 

 األوىل وليس الثانية. 

ؤشرات يف يف فلسفة اللغة والعقل. كيف تعمل املجمدًدا، سيكون للجدل حول التعبري عن الذات أتثري كبري 
 اللغة، وطبيعة املعرفة الذاتية والوعي الذايت، ابإلضافة إىل اهلوية الذاتية.

 

 نظرية الفعل .4

واحًدا من كالسيكيات الفلسفة يف القرن العشرين.  Intention (1957) يةيعد كتاب أنسكومب القصد
يف احلقيقة، يستمر هذا الكتاب يف كونه نقطة معيارية ومرجعية ألولئك الذين يعملون يف نظرية الفعل وعلم 

رغم  رقمة.نقاط موجزة وأقسام مالنفس الفلسفي. على غرار فتجنشتاين، قدمت أنسكومب أفكارها يف شكل 
 من دليةجكتابتها أكثر مباشرة و ذلك، طورت أنسكومب هنجها املميز اخلاص هبا يف التحليل الفلسفي.  

  فتجنشتاين.

 John Haldane على طبيعة الفاعل من خالل فهم القصد. أشار جون هالدان  يةيعمل كتاب القصد
 :Trumanبشأن داعمي ترومان ن أنسكومب كتبت القصد بعد احلرية إىل أ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يعة أفعاله، وهذا يف فهم طب املدافعني عن ترومان وصلتها إىل نتيجة أهنم فشلوا احلرية إزاءإن 
، حيث أشارت إىل أنه من خالل فعل شيء واحد )حتريك يةما حفزها على كتابة القصد

 ,Haldane)يد واحدة( قد يفعل املرء عن قصد شيًئا آخر )توجيه املوت حنو البشر(. 
2000, 1020) 

مواضع  ، من خالل مواضع خمتلفة. والثالثكومب إىل أن "القصد" يتشكل بطرق متنوعة يف لغتناتشري أنس
 اليت قامت ابإلشارة هلم:

1. A  هوxing  .ظرف[قصًدا[ 
2. A  هوxing  بقصد فعلy .]اسم[ 
3. A  يقصد لفعلy .]فعل[ 

ني حد ذاته" وبوكان من ضمن اهتمامات أنسكومب التمييز بني القصد "يف ( ابلقصد، 3يتعلق املوضع )
والتوقعات. كالمها  قاصدابالختالف بني امل تناوهلااليت تاملثرية لالهتمام  سائلتعلق أحد املالتصرف عن قصد. ت

، هناك رغم ذلك .ستحدث مستقبالً  احلاالتأبن  االعتقاد نطوي علىو املستقبل. يبدو أن كالمها يموجه حن
ة. من انحية نستخدم األدل ، فإنناا"مثل "سوف متطر غدً  -التنبؤ  سوّغعندما نف، كما يبدو ، اختالف جوهري

، مثل "سأذهب إىل متجر املثلجات غًدا" ، فإننا نعطي أسبااًب ، "... أسباب قصد، عندما نربر وجود أخرى
 ,Intention) جتعله مفيًدا أو جذااًب إذا حتقق الوصف ، وليس عن طريق دليل على أن هذا صحيح. "

6) 

هذه الفقرة بعض املسائل العميقة بشأن طبيعة القصد. مثاًل، يبدو أن أنسكومب تشري إىل أن نوع واحد تثري 
أن تكون احلالة أن  جيب، فهل yفعل االت معينة. إذا كنت أقصد أن أمن الدوافع ترتب  برغبات الفاعل حب

؟ yكل شيء يف االعتبار يرغب أبن تتحقق و  أان، أو جمرد أن y، وكل شيء يف االعتبار، يرغب أبن تتحقق أان
( عن هذا من خالل اإلشارة إىل أن منوذ  1987) Michael Bratmanيستفسر مايكل برامتان 

الرغبة يف القصد يفشل يف منذجة الدور التنظيمي اليت تلعبه املقاصد يف املداولة العملية على حنو  /االعتقاد
 كاف.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  8

ومن  له، دوافع ءإعطانا نشري إىل شيء ميكن ، فإنقصودامل فعلنصف ال دماخرى أنه عناأل تبصراهتابني  منو 
 على ا كأساً م ضرب شخًصا، فإن مثاهلا هو أنه عندما يوابلتايل"األسباب".   ، فإننا ال نعين"لدوافع"ا خالل

لسبب قيامه  اً يبوجعله يقفز. يوفر هذا تفسرياً سب زجا تفسريا أبنه رأى وجها يف ال قد يعطي ، فإن ذلكطاولةال
ى الرغم من عل ،مقصوًدا طاولةمن ال وقوع الكأس. مل يكن الدافع وفرالطاولة ، لكنه ال ي لىع لكأسا ضربب

 .خائًفا كونه  أنه كان سببه

من وجهة نظر أنسكومب، فإن فعاًل معيًنا ميكن أن يكون قصداًي حتت وصف واحد، ولكنه ليس قصداًي 
يل آلة ، يكون ذلك مقصوًدا حتت وصف "تشغصنع القهوة يف الصباحبتشغيل آلة عندما أقوم حتت آخر. ف
ما يسمع أن خ عندزوجي يدخل املطب جعلتوهذا ما أنوي فعله. ولنقل أيًضا، كآاثر جانبية ،  صنع القهوة"
ت الوصف حت قصودةيت تشغل ماكينة القهوة ليست م. هذا ليس عن قصد. حركة يدي الاشتغلتآلة القهوة 

 .صف ماو جيب أن تكون مقصودة حتت ملطبخ." لكي تكون احلركة اجلسدية فعاًل دخل الزو  ي جعلت"

قصود ، نتصرف وفًقا فعل م . يف أداءقصودعلى املرء أن يفهم العمل امل تعنيي فعله، قصد إىل، لفهم ما يمبعىن
 تستعمل أنسكومب نفسها مثااًل لشخص )احملددة بواسطة أسئلة "ملاذا؟" ، كما هو موضح أعاله(. دوافعلل

ما ينشر لوًحا خشبًيا. يف نشر اللوح اخلشيب يكون فعله مقصوًدا حتت وصف واحد، وهو "نشر اللوح اخلشيب"، 
 ، على الرغم من أنه ال يصدراللوح عن قصد نشرلذا ، فهو يولكن مل يكن حتت الوصف "إصدار ضجة". 

ألداء اإلجراء ال عالقة هلا إبحداث  دوافعهحداث الضجيج )ديه أي نية إلضوضاء عن قصد ألنه ليس ل
 ومع ذلك ، ميكن أن يكون هناكنصل إىل االدعاء أبن املقاصد شيء ضروري للفعل املقصود.  الضوضاء(.

  عمل غري مقصود ، ولكنه سيكون مقصوًدا حتت وصف آخر.

د الالحقة حول املوضوع.توسع دوانلأفاد رأي أنسكومب عن القصد والفعل املقصود العديد من الكتاابت 
 ك:بتحديد الفعل، ووافقها على ذل( وفًقا الدعاائهتا املتعلقة 1980) Donald Davidson دافيدسون 

 خاصتها.  Ging= فعل  Fing ، فعندها فعل Gingبواسطة   Fsإذا كان الشخص 

، أنظر أيًضا يف املدخل عن الفعل Wilson, 1989أنسكومب )انظر /يعرف هذا ابسم أطروحة دافيدسون
action خيتلف دافيدسون على أي حال مع أنسكومب من انحية مسألة الدوافع كأسباب. يؤكد .)

ندما عتفسري الدافع للفعل هو أيًضا نوع من التفسري السبيب له. دافيدسون، على العكس من أنسكومب، أبن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ابملعىن الذي أشارت له إن الدافع بة اليت تسببت يف الفعل.والرغ ابالعتقاديستشهد  فإنه املرء فعاًل ، فسري
اآليس   رمي للحصول على خمروطعندما أذهب إىل متجر اآليس كأنسكومب، يتوافق مع ما يرغب به الفاعل. 

أرغب يف احلصول على خمروط اآليس كرمي وأعتقد أنه ميكنين احلصول على واحد من متجر اآليس   فإين ،كرمي
  للذهاب إىل متجر اآليس كرمي. فعل املقصودما يسبب ال مي. هذا هوكر 

أنسكومب يف أنه هو أيًضا يعتقد أبنه تفسري الفعل من زاوية  George Wilsonيتبع جور  ويلسون 
. يربهن ذلك على إشكالية عندما ننظر إىل (Wilson 1989)الدوافع للفعل يستند إىل القصد وراء الفعل 

 النفس وعلم النفس األخالقي.العالقة بني فلسفة علم 

". direction of fitواحدة من أبرز األفكار اليت أسهب يف شرحها كتاب القصدية هي "اجتاه املطابقة "
فضل يف الشرح ، إال أن ألنسكومب J.L. Austinعلى الرغم من أن الفكرة قد تبلورت مع جون أوسنت 
إىل فكرة أنسكومب أن هناك شيئني  John Searleل الواضح هلا. "اجتاه املطابقة" هو كيف أشار جون سري 

ما هو ناسب مع ، أو تتان حناول أن جنعل الكلمات تتطابقيف بعض األحي -اثنني ميكننا إجنازمها ابلكلمات 
 فعالأات. اتضح أن هذا مهم يف نظرية ، وأحيااًن أخرى حناول جعل العامل يتناسب مع الكلمموجود يف العامل

لفرد وصف ، ال حياول امثالً املرء أبمر ما،  تلفظ. عندما طابًقاكالم متثل اجتاًها واحًدا مال لفعاألن أ ،الكالم
إحداث حالة  ، النقطة املهمة هيوإمناع ما هو موجود يف العامل. العامل أو تقدمي أتكيد من املفرتض أن يتطابق م

 [1يف العامل. ]

 لننظر يف هذه الفقرة املشهورة من القصدية: 

من الواضح اآلن أن   لنعترب أن رجاًل يذهب يف جولة ببلدة ما حاماًل قائمة تسوق بيده.
طته ه قد أعزوجت كانتاء اليت يشرتيها فعلًيا هي نفسها، سواء عالقة هذه القائمة ابألشي

احملقق  ل قائمة من قبليتم عم القائمة أم هي قائمته اخلاصة؛ وأن هناك عالقة خمتلفة حني
إذا وضع القائمة بنفسه، فقد كان ذلك تعبريًا عن القصد، وإذا كانت  .عهسري مالذي ي

طابقة مع القة املتإذن ما هي العن ذلك كان يف دور تنفيذ األمر. زوجته من أعطته إايها، فإ
القائمة  إذا كانت  إهنا ابلتحديد هذه: ، واليت ال يشاركها السجل؟قصدوال مرما حيدث، ابأل

، غل  ىنطواين علوإذا كان هذا وذاك وحدمها ي ،ال يتوافقاناء اليت يشرتيها الرجل واألشي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مكتوب،  : "انظرأن تقولزوجته لليس يف القائمة بل يف أداء الرجل )إذا كانت  غل فإن ال
لك ت له من خطأ  جيب أن نضع قمت بشراء السمن "، ابلكاد جييب:" ايأنت الزبدة و 
ما يشرتيه و  ققسجل احمل  القائمة إىل" السمن "( ؛ بينما إذا كان"ونغري الكلمة يف الصحيحة
 . .(section 32) ، فإن اخلطأ يقع يف السجلتفقانالرجل ال ي

ملعتقدات تصف العامل ابرهن "اجتاه املطابقة" على فائدة فهم الفرق بني احلاالت الذهنية مثل االعتقاد والرغبة. 
ا ليست صحيحة . وعليه فإن الرغبات يف حد ذاهتالتغيري يف العامل دثرغبات حتالوالرغبات ليست وصفية. ، 

قة وهكذا فإن الطريأو خاطئة، على الرغم من أنه قد تستند إىل معتقدات قد تكون صحيحة أو خاطئة. 
املختلفة   normativity يةوالرغبة تساعد يف توضيح نظرايت املعيار  عتقادوظيفة اال حدود البديهية لرتسيم

أو  قيقة، قد ال تكون ملتزمة حب ، مثالً النظرية القائمة على الرغبة إن هو على احملك بني هذه النظرايت.وما 
ي . هذا مهم أيًضا يف معرفة مصري االختالفات بني املعرفة والتفكري التأملي أو النظر زيف املطالبات األخالقية

 وبني التفكري واملعرفة العملية.

مثل إدانة  ،املثرية للجدل قضاايلتوضيح مواقفها بشأن ال القصديةقت أنسكومب وجهات نظرها حول طب
تتمثل أحد املعضالت يف العقيدة الكاثوليكية اليت تدين منع احلمل، مع السماح "ابلوعي  وسائل منع احلمل.

ريون الكنيسة م الكثاهت" لتفادي احلمل، هي توفيق املربرات بطريقة متسقة. rhythm methodابخلصوبة 
أن املقاصد  تدعي أنسكومب يف عدم احلمل أثناء اجلماع موجودة يف كلتا احلالتني. قصدبعدم االتساق، ألن ال

 ختتلف. 

، والسبب يف اعتقادهم يف بعض األحيان أنه ال يوجد قصدال إزاءالناس  تشوشالسبب وراء 
 إهنم :هذا مرّدهم أوقات العقم لتجنب احلمل، فرق بني استخدام وسائل منع احلمل واستخدا

أن تقوم  -لذي تفعله ا حنو الشيء عندما يعين القصدية" قصدالفرق بني "ال ونال يالحظ
 CCالشيء. )تفعل  صاحب وأنتأو م آخر قصدوعندما يعين ذلك  - عمدبذلك عن 

 ،135) 

 فعللسها، لكن نوع الفعل اهي نف فعالاليت تصاحب هذه األ قاصد األخرالأن امل  ما تدعيه أنسكومب هو
، على ملوسائل منع احلتعمال ا هو أن اسادعاءه  .بطريقة واضحةيف كل حالة خيتلف الذي يقوم به الفرد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  11

نسي سيء ألنه يف حالة اجلماع اجلال تصرف، هو نوع من المع فرتات العقم تماشىيت اجلماع لعكس توقي
 نكنأو مل  ناسواء ك زوا  على اإلطالق ،ال"... أن يكون القصد من هذا الفعل ليس القصد من فعل 

. عند ممارسة املرء للجنس ابستعمال أدوات منع احلمل، فإن لدى الشخص القصد (CC,136)ني"متزوج
وقات سة اجلنس بشكل طبيعي، كما هو احلال يف أيف أن جيعل نفسه عقيًما، فاملرء ال يتصرف بقصد ممار 

األساسية  اصدقحجم األسرة ، إال أن امل حتديديهدفان إىل  تصرفاتم من أن كال النوعني من العلى الرغالعقم. 
ما تقول إن احنراف ممارسة اجلنس، ك خمتلفة. يف حد ذاهتااليت حتدد األفعال  قاصدامل مبعىن أنخمتلفة. 

ا ، هبذا األسلوب، يشبه كتابة شيك مزور لسبب خرّي. إن املقصد اآلخر، لنقل، يف أنسكومب، يف الزو 
مساعدة احملتاجني مقصد نبيل، ولكنه  ال ي ربّئ تزوير الشيك. ومن انفل القول أن وجهة النظر هذه أاثرت 

 اجلدل على نطاق واسع. 

ا فشلهبسبب حجتها  Michael Tanner ومايكل اتنر Bernard Williams نتقد برانرد وليامزا
ت ، ميكن أن تندر  حت فعال، مبا يف ذلك أنواع األ فعالأن األ -أطروحاهتا اخلاصة  واحدة من  دراسةيف 

يجة اليت النت إىل للوصول فعالأوصاف األ أنسكومب، حسب رأيهم،  ختتار   تنوعة من األوصاف.جمموعة م
لكنهم و . ة فحسبمتييز هبذه البساط احلمل اليت ليسئل منع ووسا الوعي ابخلصوبةالتمييز بني  إن -تريدها 

 لوعي ابخلصوبةا طبقونأن األزوا  الذين ي قولونع أن تفعل ذلك بشكل مقنع. يال تستطي على أهنا ؤكدوني
 ضروريةطوات تلك اخلو وسائل منع احلمل. ب خذونعقم مثلهم مثل أولئك الذين أييتخذون خطوات لتحقيق ال

 .س ببساطة مقصد آخر لألفعال فحسبفسها، وليلفهم األفعال ن

إن أطروحات أنسكومب حول القصدية تربز بشكل واضح أيًضأ يف دفاعها عن مبدأ التأثري املزدو   
Double Effect.والذي سيتم مناقشته إبسهاب أدانه ، 

 

 الفلسفة األخالقية .5

 أخالقيات الفضيلة 1.5

 ر" على تطو Modern Moral Philosophy احلديثةسفة األخالقية مقالة أنسكومب "الفل شجعت
مهمتها  نإ األخالقيات الكانتية ، ونظرايت العقد االجتماعي.و ، عن النفعية بوصفها بديالً القيات الفضيلة أخ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  12

فاهيم مثل "جيب م عملونيست فهم أساس. بال النظرية األخالقية إزاءالعلماين النهج  اسية يف املقال هي أناألس
 امصدرً وصفه بهي قانونية وتتطلب مشرعا  هكذا دواليك، واليتا" ، "حمق أخالقيا" ، و م أخالقيز لأخالقيا" ، "م

ة تفتقر لكن األنظمة اليت تستغين عن هللا كجزء من النظريو ، هذا الدور يف املاضي للسلطة األخالقية. شغل هللا
 لتلك املفاهيم. توظيف ذو فائدةىل األساس املناسب لإ

خالقية السائدة للنظرايت األمثة منهجني لقراءة هذه املقالة. األوىل هي بقرائتها بشكل مباشر على أهنا اهتام 
اإلبقاء  بعد ذلك اولال حت لة ال تشرتط مشّرًعا، ولكن يف اخلميسنيات، وحجة تليها لتطوير نظرية أخالقية بدي

حسب تا  ال من األخالق الدينية األساسية. حنجود والناشئ بطبيعة احلعلى اهليكل التشريعي الذي مل يعد له و 
ائق الطبيعة البشرية وحق أخالقيات الفضيلةلنفس األخالقي و إىل علم ا مستندوجهة النظر هذه إىل تطوير بديل 

 قيوناليت ارتكبها الفالسفة األخال سيمةمن األخطاء اجلو خري للبشر على أساس هذا النهج.  عرًضا ملا هوو 
توي حًقا على حمتوى حتال يت " والأخالقًياطئ أو اخلا أخالقًيا "صحيح إفادة ملا هواحلديثون أهنم حياولون تقدمي 

دييّن. تكتب أنسكومب: "سيكون من املعقول متاًما أن نتخلى عنها. ال قدمهاار  الساحة التشريعية اليت يخ
املفهوم القانوين لألخالقيات، ولن حيافظوا على مثل هذا املفهوم، وإبمكانك قول خار  فهي ال متلك معىن مع

دائًما، عوًضا  ذكر املرءأن تفعل ما هو أخالقي بدوهنا، كما يتبني من مثال أرسطو. سيكون حتسًنا عظيًما، إذا 
 . MMP, 8–9)عن "خطأ أخالقًيا"، تصنيفات مثل "كاذب" و "مذموم" و"ظامل" ")

فاهيم أكثر البديل املعتمد، مثل إفادة أرسطو، على م  -وابلتايل، يعتربها كثريون أهنا تدافع عن هذا البديل 
نظور ميتافيزيقي خار  م –ثراءً "وكثافة" مثل "العدل" عوًضا عن املفاهيم "الشحيحة" مثل "خطأ أخالقًيا" واليت 

 ستتميز ود إىل أتكيد تطور أخالقيات الفضيلة، واليتتفتقر للمضمون. وهذا من الطبيعي متاًما أن يق –معني 
 . MMPعن املناهج احلديثة املتبعة واليت  قامت أنسكومب مبهامجتها يف 

 

 شجع هنجت اوالسبب يف تفسريها على نطاق واسع على أهن ،MMPبشأن هذه هي القراءة السائدة 
 أن أنسكومب  Sloteوسلوت   Crispيشري كل من كريسب  يف النظرية األخالقية. أخالقيات الفضيلة

لكن  و تقرتح البديل املتمثل يف أن "... األخالق ميكن أن تستند ، بداًل من ذلك ، إىل فكرة الفضيلة ..." ، 
 أساسيات ضهو بع أن نفعله ا وأن ما حنتا هذه الفكرة نفسها ليست واضحة أيضً  فإن ،أيًضا شريونكما ي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ك " ، "الرغبة" ، "الفعل" ، وما إىل ذلالقصدالقي للحصول على وضوح حول مفاهيم مثل "علم النفس األخ
ينتاب أنسكومب الشك  "االزدهار البشري". وهوفهم الفضيلة ،  بغيةمهم،  آخر مفهوم (.4،  1997)

 أبننا سنصل إىل فهم مرض هلذا املفهوم. 

إثبات تفوق األخالق الدينية. )ملزيد ، وترمي إىل  modus tollensنفي املتقدم القراءة البديلة كقاعدة 
ال يوجد  جداًل أبنه.( افرتض Crisp 2004، انظر  MMP حولمن املعلومات حول قراءة متشككة 

مثل  ،. من وجهة نظر أنسكومب، فإن النظرايت احلديثةابطلةقائمة على الدين الخالقية األنظرية أن الإله ، و 
أحد املخاوف  ، ولكن تلفةألسباب خم انقصة بشدة ية ونظرية العقد االجتماعيوالنفعكانطية الخالقيات األ
سيكون  .سويغهت اخللفية الصحيحة للفرضيات من أجلدون هي أهنا حتاول تبين اإلطار القانوين  ساسيةاأل
ري يث صلته ابخلقي من حيث ننظر بعناية يف علم النفس األخالحب طبيعينوع من النهج اليل هو تطوير البد

عن  ةومعقول ةكامل  إفادة  صياغة. إن احتمالية ذاته إشكايل، فإن هذا النهج يف حد . ومع ذلك اإلنساين
  .ضعيفة سساإلنساين على هذه األ رياخل

 :modus ponensإليك التفسري املباشر يف شكل بسي  لقاعدة العزل 

 الفضيلة هي الطريقة اليتإذا كانت األخالق القائمة على أساس ديين خاطئة ، فإن أخالقيات  (1)
 جيب أن تتطور هبا الفلسفة األخالقية.

(a2)  (ملعارضيهاخاطئة )على األقل ابلنسبة  دييناألخالق القائمة على أساس. 

(b2 ).لذلك ، فإن أخالقيات الفضيلة هي الطريقة اليت ينبغي هبا تطوير الفلسفة األخالقية  

 

 قاعدة العزل عند شخص ما هي قاعدة نفي املتقدم عند شخص آخر: لكن 

إذا كانت األخالق القائمة على أساس ديين خاطئة ، فإن أخالقيات الفضيلة هي الطريقة اليت  (1)
 جيب أن تتطور هبا الفلسفة األخالقية.

(b2)  الفضيلة هي الطريقة لتطوير الفلسفة األخالقية ياتخالقأأن  صحيًحاليس . 
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(b3) .ابلتايل، ليس صحيًحا أن األخالق القائمة على الدين خاطئة 

 

ديل الوحيد املناسب ن البجتادل أب أنسكومبن أب نتجبديلة، ميكن للمرء أن يستاللقراءة ل طبًقا، و وابلتايل
ملفاهيم املرتبطة اوالقابل للحياة هو النظرية األخالقية القائمة على الدين واليت حتافظ على اإلطار القانوين و 

قية خالالدينية ومع آرائها األنظر أنسكومب تفسري أكثر انسجاما مع وجهات "االلتزام". وهذا المع
ك التام. كان هناك الكثري من اإلجراءات اليت اختذهتا لتكون خمطئة أخالقيا ، لذل نعاألخرى فيما يتعلق ابمل

كن ميكن ولفسها مل تتخلص من هذه الشروط. أهنا ن -كما الحظت ساميون بالكبرين   -يبدو واضحا 
هي حجة وضعت بعناية هتدف إىل إظهار سخافة رفض اإلطار  MMPأقوى.  اّدعاءللمرء الدفاع عن 

لكن العديد من  [2عندما يتعلق األمر ابلسلطة األخالقية. ] -إىل جانب األسس امليتافيزيقية  -الديين 
شكوكها يف أن أخالقيات  ( عرب2bيوّفر الدعم إىل ) املباشر للحجة.القراء متسكوا ببساطة أبسلوب القراءة 

تكتب  . "ايً "أخالق واضح ملا جيب الفضيلة ميكن أن تنطلق فعلًيا كنظرية معيارية ابستخدام مفهوم
خالقيات كما سعى أفالطون وأرسطو، على أسس عن متابعة مشروع األMMPأنسكومب يف 

  فضيلة: اتأخالقي

 يف ؤهاملهناك فجوة كبرية ، ال ميكن  أن نرى أنه من الناحية الفلسفية... ولكن ميكن 
 طبيعةن بشأن البيا، واليت جيب ملؤها عن طريق فيما يتعلق مبا حنن معنيونالوقت احلايل 
زدهار" اال" شأنكل ذلك ب  ية املميزة للفضيلة ، وفوقالبشري ، ونوع اخلاص فعلالبشرية ، وال

 (MMP  ،41. )أكثر ما يساوره الشكالذي يبدو  هو األخريهوم املف . وسايناإلن

قيات. ديين لألخالالساس ابأل التشكيكه مت في سياق يف مواجهة MMPولكن بشكل عام ، متت قراءة 
 حية النفسيةمن النا غنيةمثل يف تطوير أخالقيات فضيلة وهكذا واجه العديد من الكتاب التحدي املت

 التخلي عن األخالق العلمانية. عوًضا عن

كان للمقال أتثري واضح على تطور أخالقيات الفضيلة. ميكن إرجاع جزء من أتثريه إىل تقييمه السليب 
م النفعية ها ، تلتز للنظرايت الرائدة يف هذا اليوم ، وخاصة النفعية وأخالقيات كانطية. من وجهة نظر 

 .تسقة فحسبي غري ممها 'التشريع الذايت' هكانطية ، مع مفهو   خالقياتأن األ، و  ةالشرير  األفعالمبساندة 
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 ير هنج بديل.تطو   تستدعي، فهذه مشكلة خطرية تسقةلرئيسية إما شريرة أو غري مإذا كانت اخليارات ا
طبيعة أكثر لأن النهج اخلارق ل اعترب مجهورها لسوء احلظ، رمبا، ابلنسبة ملشروع أنسكومب الشامل، فإن 

لنهج أرسطو ، فإن ا هنج ، مثلعودة إىل املناهج املبكرة للغاية. إذا أردان الذلك الطبيعيإشكالية من 
املتمثلة يف ازدهار  ربةضطيلة" والدراسة يف القضية املالفض ياتالطبيعي لتطوير البدائل هو مبثابة "أخالق

 اإلنسان واخلري.

من وجهات النظر  ة أو أخرىواحدفة الذين دافعوا عن مع الفالس وترًا حساًسا MMP كما ملست
رمبا يتم تقدمي  .املدانة. أحد أسباب ذلك هو النربة الرفضية أو األخالقية اليت اختذهتا يف بعض انتقاداهتا

، لرتكها  عواقبيةال -أو ، بشكل أعم  -لنفعية عندما تدين ا ةالتالي فقرةشهرة يف ال انتقادهتا كثرأ واحدة من
  الدعوة إىل إعدام شخص بريء. سياق ماسب أخالقياً يف ن املنااحتمال أن يكون م

 كتبت: 

عاد استب عما إذا كان جيب املسألة مفتوحةلكن إذا كان هناك من يعتقد حًقا، مقدًما، أن 
معه ؛  ادلالتجي لألبرايء ، فال أريد ، مثل تنفيذ اإلعدام القضائأي إجراء من هذا القبيل

  (MMP  ،17. )عقاًل فاسًداانه يظهر 

  وقد حث هذا التعليق الفالسفة مثل جواناثن بينيتال تشري أنسكومب إىل نقطة متقنة هنا، 
Jonathan Bennett  على الدفاع عن وجهة النظر القائلة أبن العواقب كانت هلا أمهية ابلتأكيد يف

التمييز  لىمد عاليت تعت إلفاداتل إنه يشكك يف مدى كفاية اب -حتديد اجلودة األخالقية ألي فعل 
 أنسكومب تعليق جاوزيت،  قيقةيف احل .عواقبيةا ال حيصل يف حد ذاته على الهذ .املشبوه للفعل/النتيجة

إىل إدانة أخرى ألي وجهة نظر يتم فيها تقييم العواقب يف حتديد الصواب  للعواقبيةدانة اإلجمرد  هنا 
 ائج.وجيب عدم القيام هبا ، مهما كانت النت . بعض األشياء خاطئةاقي أو اخلطأ. إهنا مطلقة أخالقيً األخال

 سماح ابملوت،بل البني القتل مقا شهورالتمييز امل ويضنيت مهتًما بتقلذلك ، على سبيل املثال ، كان بي
، يف  النظر عن العواقب، بغض مرحلي جمرد نوع من الفعل اخلاطئ ، الذي مت على أساس أن القتل هوو 

فة ، حىت لو كانت العواقب هي نفسها وكانت معرو القتل بنفس درجة سيءليس ملوت اب السماححني أن 
 أبهنا هي نفسها.
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وما إىل  قصدأو ال وريةلفآاثره فيما يتعلق اب من لسماح ابملوتتم جتريد متييز القتل / اعندما ي
بقى هو متييز كل ما يت  -اليت تفتقر إىل األمهية األخالقية أو ال تنطبق على املثال  -ذلك 
حيتوي على "اجملموعة الوحيدة من  على نطاقن وجود جمموعة من احلركات مبكا يتعلق

احلركات اليت كانت ستنتج تلك النتيجة" يف أحد الطرفني و "احلركات األخرى غري اجملموعة 
  (95،  1966الوحيدة اليت كانت ستنتج تلك النتيجة" على الطرف اآلخر. )بينيت 

اإلجراء الوحيد ، فهو  aنطاق الفعل  من انحيةو  xيؤدي إىل نتيجة  a شخص ما فعلوابلتايل ، فإن 
املشي  -متوافق مع جمموعة كاملة من اإلجراءات البديلة  a ؛ االمتناع عن xالذي ميكن أن يؤدي إىل 

  xما يؤدي إىل   وكل –، وقراءة كتاب  إىل متجر البقالة ، والتخلص من األعشاب الضارة يف احلديقة
لى حنو ذي صلة عقتل مييزه ، للال يوجد شيء يف "الفعل نفسه" هنا.  ال فرق أخالقي مهم لكن .كنتيجة
 وما إىل ذلك اثبتة. قصدما تكون أشياء مثل الفورية والملوت عندسماح اب، عن الأخالقًيا

ا على انتقادات بينيت على واحد من أقصر املقاالت الفلسفية ، واليت أقتبسه أنسكومبتعليق  تضمني
 أبكملها هنا:

" ، B" انجتة عن عدم قيامك "Aحجة حجة السيد بينيت يف أنه إذا كانت "إن عصب 
الكثري مما ميكن قوله ". بينما قد يكون هناك B" ينتج عن كل ما تفعله بداًل من "Aفإن "

 (1966. )أنسكومب ، ف ظاهرها ابطلةزال يبدو تال  هناإال أ  ،هلذا الرأي

 كذلكنسكومب  أ تالنظر عن املشكلة العميقة املتمثلة يف اإلشادة ابألفعال الشريرة ، فقد اعتقد غضب
 ميكن ال. قيالعناصر أساسية يف علم النفس األخ ، وينبغي هلا أن تفشل، يف استعيابفشلت عواقبيةأن ال

 يشري تيشمان  بعض اإلجراءات. لفعل  سويغات أو األسباب الرافضةأن تفسر النظرية الت
Teichmann  سباب أنه على الرغم من أنه يبدو من البديهي أن تكون األ يف عمله عن أنسكومب

ال تمحيص. ابلرد على "ملاذا قتلته؟" )ابستعممفهومة من الناحية السببية، إال أن ذلك ال يصمد أمام ال
أنه على الرغم من أن أحد األسباب البسيطة قد يكون "من أجل (، يرى تيشمان مثال أنسكومب اخلاص

أنسكومب، "... معىن "من أجل االنتقام" يف الواقع يفرتض  ، من وجهة نظرإن األمر أيًضانتقام" ، فاال
  (.Teichmann  ،124مثل "ألنه قتل أخي" ، وليس العكس ")مسبًقا قوة أسباب مثل 
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على قدر كبري من عملها يف الفلسفة األخالقية. احتجت أنسكومب يف كتيبها الشهري  حاز املوقف املطلق
على قرار أوكسفورد مبنح هاري ، Mr. Truman’s Degree (1958شهادة السيد ترومان )

ترومان شهادة الدكتوراه الفخرية. كانت وجهة نظرها هي أن ترومان قتل أعداًدا كبرية من األبرايء ، املدنيني 
سلحة نووية حلمل الياابن على االستسالم. من وجهة نظرها ، الغاية ال تربر الوسيلة. ال جيوز قتل ، أب

ه من اجلدير بعض العواقبيني، على الرغم أن  األبرايء من أجل حتقيق قدر أكرب من اخلري نتيجة هلذا العمل.
ذكره أنه ليس اجلميع، لن يتفقوا أبن مثل هذه احلاالت غري قابلة للنقاش )والعديد من العواقبيني الصرحيني 
ميكن أن يتفقوا أبن ترومان مل يكن منوذ  الشخص الذي يستعمل منطق الوسائل/الغاايت بطريقة مربرة(. 

لرغم من ذلك على النقاشات الالحقة عن احلظر املطلق يف زمن احلرب، حاز جدال أنسكومب على ا
للسمات اجلذابة للموقف املطلق يف "احلرب واجملزرة  Thomas Nagelمناقشة توماس نيجل مثل 

War and Massacre (1972) . 

 Philippa ، مع أعمال املعاصرين فيليبا فوتجوانب عدةتزامن عمل أنسكومب يف األخالقيات، من 
Foot وإيريس مردوخ Iris Murdochات يف املصطلح ، وكانوا متشككني. مجيعهم عارضوا النفعية

م يف خد" اليت تبنتها النظرية. ابلطبع ، مل يقتصر هذا النقد على النفعية. أي نظرية تستزيلةالتقييمية "اهل
عارض تمن النقد.  مثل "الصواب" و "اخلطأ" كانت عرضة هلذا اخل  ضعيفةالغالب مفاهيم أخالقية 
 :ابلطريقة التالية نيةغلمفاهيم الل املعروف برانرد ويليامز وصف. زيل املفاهيم الغنيةاملفاهيم األخالقية اهل

إذا مت تطبيق مفهوم من هذا النوع ، فغالًبا ما يوفر ذلك ألحًدا سبًبا الختاذ إجراء ... قد  
امل ... ويف الوقت نفسه ، يوجه الع ".فعلر ، أن هذه املفاهيم "موجهة للنقول ، ابختصا

تطبيقها. قد يتم تطبيق مفهوم من هذا النوع بشكل صحيح أو خاطئ ، وميكن لألشخاص 
ديدة ... أو يفشل يف تطبيق بعض املواقف اجل طبقوا عليه أن يوافقوا على أنه يالذين حصل

ل. للفع موجههو  اامليً موجهة ع يف نفس الوقتتطبيق هذه املفاهيم ميكننا أن نقول ، إذن ، أن 
 (1-140،  1985)وليامز ، 
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 إن وصف الفعل أبنه "جبان" يوفر معلومات أكثر بكثري من وصفه أبنه "خطأ".إن مفاهيم الفضيلة غنية. 
تزام ، بعد وصف االلMMPيف  ضالل.الإىل  املصطلحات اهلزيلةك ، ميكن أن تقودان عالوة على ذل

"، ه مل يفعله ...بوضوح أن دركه.. معاقبة رجل قضائًيا ملا ي، من انحية مبدأ، " النفعي أبنه يكون مكشوًفا
 وهو "ظامل" بشكل واضح، تكتب أنسكومب: 

" على مصطلحي "الصواب أخالقًيا" و "اخلطأ أخالقًيا". ألنه ظاملوهنا نرى تفوق مصطلح "
يبدو من املشروع ،  Sidgwick سيدجويك يف سياق الفلسفة األخالقية اإلجنليزية منذ

مناقشة ما إذا كان "من املناسب أخالقياً" يف بعض احلاالت تبين هذا اإلجراء ؛ ولكن ال 
 (MMP  ،16ميكن القول أن اإلجراء سيكون يف أي ظرف من الظروف عاداًل. )

 

 التأثري املزدوج عقيدة  2.5

دمته هبذا املذهب يوفر مبدأ استخكما دافعت أنسكومب عن نسخة من مذهب التأثري املزدو  ، والتزامها 
ترومان. الفكرة األساسية هي أن هناك متييزًا ذي صلة أخالقية بني  فعلاولة إظهار ما هو فاسد بشأن حمل

النتائج املقصودة مقابل النتائج املتوقعة فق . إن نية األذى أسوأ من جمرد توقع األذى كنتيجة لعمل 
صودة حمظورة أبن األضرار املق إلطالقية لالعتقادا ان بنوع منحيالشخص. ميكن أن يقرتن هذا يف بعض األ

ني املفجر ب يف حني قد ال يكون ذلك متوقًعا. يتم استخدامه بشكل متكرر حملاولة ضمان متييز أخالقي
موًحا به سرتاتيجي يف إسقاط قنبلة قد يكون مساال املفجراإلرهايب. إن ما يفعله  فجراالسرتاتيجي وامل

نوي قتل مدنيني أبرايء رغم أنه يتوقع أهنم سيموتون نتيجة القصف. من انحية أخرى ، يعتزم ألنه ال ي
 .مهاجم إرهايب قتل مدنيني أبرايء كوسيلة لتحقيق أهدافه

 .أنسكومب إىل حد ما على مدار حياهتا املهنية موقفخيتلف 

أنسكومب أن املسموح به األخالقي للسلطة  شري، ت 1961نشر يف عام  ذييف "احلرب والقتل" ، ال
دة التأثري عقي .تلك الظاملةلألضرار من  ةعادل حتميةدأ ميكن استخدامه للتمييز بني القسرية يتطلب مب

يف  التمييز بني العواقب املقصودة واملتوقعة للعمل. يكمنيف جذر املبدأ  أحد هذه املبادئ. ياملزدو  ه
املواصفات الصحيحة للعقيدة ، فإن الفكرة األساسية هي أنه من األسوأ  حني أن هناك بعض النقاش حول
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، فإن بعض األعمال ممنوعة متاًما ألهنا تنطوي أنسكومب يف رأيى بدالً من جمرد توقع ذلك. أن تنوي األذ
 .امنعهيتم  نلفعلى نوااي إلحلاق األذى ، بينما إذا مت توقع الضرر املعين 

ن إساءة استخدام عقيدة التأثري املزدو . على سبيل املثال ، هناك قيد على العقيدة لكنها كانت قلقة أيًضا م
يؤكد أنه ال ميكن للمرء أن يقصد الوسائل إىل النهاية املرجوة. لذلك ، قد يقوم الطبيب إبعطاء دواء لتخفيف 

ة واحدة لفهم  ه. طريقح باألمل على الرغم من معرفته أن التأثري اآلخر للدواء سيكون وفاة املريض. هذا مسمو 
إذا كان الطبيب ميكن أن خيفف من آالم املريض دون  -معاكس  جتربة استخدامعن طريق  ذلككيف يعمل 

ف تأثري مزدو  هو استخدام التأثري السيئ كوسيلة لتحقيق هدالإعطاء مثل هذا الدواء القوي. ما ال يسمح به 
 الفرد.

يرى البعض أنه ميكن للمرء أن يوجه نوااي الشخص بطريقة معينة لتحقيق النتيجة املرجوة مع اإلفالت من 
، فهذا يعين  yفق  عن طريق القيام  xالعقاب. على سبيل املثال ، إذا أخرب املرء نفسه أن الشخص ينوي 

اهلا مثو ألنسكومب سخيًفا متاًما. ما يبدهذا و  –غري أخالقية  yأن املرء يكون خار  اخلطاف حىت إذا كانت 
جتنب التعرض  هي ببساطةعلى ذلك هو خادم حيمل سلًما لسيده الذي يكون لًصا ويربر ذلك إبخباره أن نيته 

 غاية/ ال لةالوسي يقتضينظرًا ل .غري أخالقي ذلك قدان وظيفته. ال يزالالسلم هو وسيلة لتفادي ف محلللطرد. 
مب وكان سوء الفهم هذا للتأثري الكزدو  أساس مشكلة أنسكو  .محل السلم غري مربرفإن ملزدو ، على التأثري ا

 مع التفجريات وقت احلرب واإلساءة الصارخة يف استخدام التأثري املزدو  لتربير ذلك. 

يؤمن املهاجم الكاثوليكي املتدين من خالل "اجتاه النية" أن أي سفك للدم الربيء الذي 
أن صبًيا كاثوليكًيا كان يف حرية إلخباره من ِقبل مدير املدرسة حيدث هو "عرضي". أعرف 

يف الواقع ،  .يتم قتلهمك للهنا انجازاكي كانواة أن أهل هريوشيما و أنه كان من قبيل الصدف
أن  ن، فإن مثل هذه األفكار شائعة بني الكهنة الذين يعرفو  ومهما كان يبدو ذلك عبثًيا
  (WM  ،59ير القتل املباشر لألبرايء. )ترب القانون اإلهلي حيظر عليهم 

 

لعواقب ا، حيتا  املرء إىل التمييز بني )عقيدة أو مبدأ التأثري املزدو ( DDE مرة أخرى ، من أجل استخدام
 حد ذاهتا ، تعترب بعض اإلجراءات يفأنسكومب"التصرف نفسه". من وجهة نظر  فق  مناملقصودة واملتوقعة 
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عن العواقب اليت يعتزم املرء إحداثها يف أداء العمل ، وابلتأكيد بغض النظر عما غري أخالقية ، بغض النظر 
نظر يف خالقيا بني النية والالصلة أال يعرتفون ابلتمييز ذي  عواقبينية للعمل. لكن العديد من اليتوقعه املرء نتيج

  دة هذا التمييز.، على سبيل املثال ، كان ينتقد بش Jonathan Bennett . جواناثن بينيتالعواقب

تالية. هناك إجراء لطريقة الاب دو . غالبا ما يتم تقدميهليس هناك شك يف أنه من الصعب للغاية حتليل التأثري املز 
والذي له أتثريان ، أحدمها جيد واآلخر سيء. قد يظل اإلجراء مسموًحا به نظرًا ألن التأثري  فاعليقوم به ال

ن بدو أكيل جيد ، وابلنظر إىل أن التأثري السيئ متوقع فق  وليس مقصوًدا. ياملقصود املرغوب فيه من ِقبل الو 
بدو من . وهذا األمر يبدو غريباً ، حيث يأحدمها، ولكنه مسؤول متاًما عن  خيتار طوًعا كال التأثريين فاعلال

ًقا يتم وضعهن إذن، هل ح. تقييمهاسيكون من غري املسؤول عدم  -الواضح أنه جيب تقييم العواقب املتوقعة 
 ؟يف احلسبان

جيري مناورة قد تساعد أنسكومب هنا. جيادل أبن التأثري غري   Joseph Boyleلكن جوزيف بويل 
( على ولية عنهابملعىن ذي الصلة أخالقياً الذي حنمل األشخاص املسؤ "خمتار"  املقصود ال يتم اختياره طوًعا )

على الرغم من  -يعرف أنه سيحدث نتيجة ألفعاله. سبب بويل هو أن العواقب املتوقعة  فاعلالرغم من أن ال
يتم وضعها يف لاالعتبار ابلطريقة الصحيحة  ال يتم أخذها يف - ناقشةبعني االعتبار ابلتأكيد يف املأخذها 

 الحظ بويل ، "...، كما ي. بدالً من ذلك فعلاآلاثر املتوقعة ليست سببا لل ما مت اختياره طوًعا. احلسبان مثل
(. ميكننا النظر يف حاالت أخرى 535،  1980" )عما يفعله املرء بغض النظرإهنا يف بعض األحيان ظروف 

شهرية من أنسكومب لتوضيح ذلك. احتجت أنسكومب علًنا على منح جامعة أوكسفورد شهادة فخرية هلاري 
كما أشران سابًقا ، شعرت ابالمشئزاز من حماوالت ترومان. ترومان ، من وجهة نظرها ، كان قاتل مجاعي.  

 زدو . وقالت إن ترومان أسق  القنبلة على تلك املدن ، ليساملتأثري البعض األفراد عذر ترومان ابستخدام 
موقع  تارخي على الرغم من السكان املدنيني ، ولكن على األقل جزئًيا بسبب هؤالء السكان. كان ميكن أن

ن هناك دليل على أن الياابنيني أرادوا التفاوض. من وجهة نظر أنسكومب ، كان ترومان . كالتجربةمعزول ل
يستخدم املدنيني األبرايء يف هريوشيما وانغازاكي لتحقيق غاايته. لقد اعتقدت أن وجودهم دخل يف مداوالته  

 ريح.ة قتل ص، إذن ، سيكون حالة تفجري إرهايب وجرمي. هذامنقوص الشأنل إجيايب ، وليس كعامل كعام

يف حني أن هناك فرًقا كبريًا بني القصف اإلرهايب والقصف االسرتاتيجي ، إال أن هناك بعض التساؤالت حول 
يفسر هذا االختالف. قد جيادل املرء أنه إىل احلد الذي كان ترومان يرغب فيه ابلنتيجة الشريرة  DDEأن 
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الفرق. يشري جواناثن  تفسريل DDEملقتل املدنيني األبرايء ، فإن ما فعله هو القتل. هذا ال يعتمد على قبول 
. على سبيل املثال DDEخدام بينيت إىل أنه ميكن أن يكون من الصعب ابلفعل حتليل فرق ذي معىن ابست

على التمييز بني اإلرهاب واحلاالت  DDE، ال يعمل االختبار املضاد للكثري من مؤيدي استخدام 
االسرتاتيجية. وكما الحظ بينيت ، "إن رغبة املهاجم التكتيكي يف مقتل املدنيني هي رغبة مرتددة: إذا استطاع 

لكن املهاجم اإلرهايب أيًضا ، إذا استطاع ، سيسق  قنابله ، فسوف يدمر املصنع دون أن يقتل املدنيني. 
(. إذا أراد ترومان قتل املدنيني ، 222،  1995بطريقة ختفض معنوايت العدو دون قتل املدنيني ")بينيت 

. كان هذا خطأ ألنه تسبب عمداً ومعرفاً يف معاانة DDEفما فعله كان خطأ ، ولكن ليس بسبب انتهاك 
  DDEجتنبها من خالل مسار بديل للعمل. ابلطبع ، ال يزال إبمكان املرء أن جيادل أبن هائلة كان ميكن 

ىت إنه يتتبع التربير حىت لو مل يكن هو نفسه يضمن هذا التربير. ومع ذلك ، ح - مفيد للغاية لالستكشاف
ين ية ، الذققد هامجها ابحثون يدرسون ردود أفعالنا على حاالت املعضلة األخال DDEهذه الصورة من 
،  Greeneيف اختاذ القرارات األخالقية ) على حنو واعي DDEأي شيء مثل  ستخدميرون أننا ال ن
 (.2009وآخرون ، 

 

 خامتة .6

  إلعجاب.اتساع نطاق عملها مثري لامتدت عمل أنسكومب لعدة سنوات، وكذلك حلقول خمتلفة يف الفلسفة. 
كانت منهجية يف تفكريها ورؤيتها وتطويرها للرواب  بني امليتافيزيقيا وعلم النفس األخالقي واألخالقيات ليس 

لقرن ما ت رك من قبل فيلسوف يف ا ية كونية. إرثها هو من أوسع وأعمقلفهم مشكلة واحدة معينة، وإمنا لرؤ 
 العشرين.
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